Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej
został powołany Dekretem ks. Prymasa
Józefa Glempa z dn. 1 marca 2005r.
Asystentem POAK jest ks. Proboszcz Włodzimierz Artyszuk.
Prezesem jest p. Cecylia Melnik.
Aktualności pracy bieżącej
Oddział liczy 18 członków zwyczajnych i 5 członków wspierających.

Uroczysta Msza św. z poświęceniem sztandaru POAK
przez Kościelnego Asystenta DIAK, ks. Andrzeja Parysa;
czyta pierwsza Prezes POAK, p. Cecylia Melnik.
Kościelny Asystent POAK, ks. prałat Włodzimierz Artyszuk, oddaje honor poświęconemu
sztandarowi POAK, ufundowanemu przez członków POAK staraniem jego pierwszej Prezes.

- Członkowie POAK aktywnie uczestniczą
w życiu parafialnym i społecznym - i tak np.:
Wyrusza procesja Bożego Ciała w 2012r.; zakończy się przed
widocznym ołtarzem, tradycyjnie wystawianym przez POAK.

- Prowadzimy bibliotekę parafialną, angażujemy
się w prace charytatywne dla parafii i kraju (np.
w okresie Adwentu i Wielkiego Postu przygotowujemy i rozdajemy paczki ubogim, a dla rodzin
powodzią przeprowadziliśmy zbiórkę odzieży
i innych potrzebnych rzeczy),
- Organizujemy pielgrzymki do sanktuariów w Polsce i za granicą, a w okresie Wielkiego
Postu – wyjazdy na Misteria Męki Pańskiej,
Kiermasz książki katolickiej
dla wzrostu wiary, wiedzy
o nauce Kościoła i świecie.

„Bieg na orientację wiary”
w hołdzie bł. Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II, zorganiowany przez POAK w 2012r.

- Organizujemy kiermasze książki katolickiej i dewocjonaliów,
- Co roku kwestujemy w dniu Dziękczynienia i w Dniu Papieskim – na fundusz
stypendialny „Dzieło Tysiąclecia”, bierzemy udział w kwestach ogólno-diecezjalnych.

- POAK nasz aktywnie uczestniczy
w ogólnokrajowych akcjach społecznych,
takich jak np.: zbiórka podpisów przeciw
legalizacji aborcji, poparcia dla wprowadzenia
święta Trzech Króli i w innych inicjatywach
Kościoła powszechnego w kraju,
W uznaniu ofiarnej i owocnej służby Kościołowi Warszawskiemu,
w święto Trzech Króli, 6 stycznia 2013r. w Katedrze pw. Św. Jana
Chrzciciela, ks. bp Kazimierz Kardynał Nycz wręcza odznaczenia;
m.in. odznaczoną została Prezes naszej POAK, p. Cecylia Melnik.

- Organizujemy dla parafian prelekcje, spotkania opłatkowe i integracyjne, zapraszając wspólnoty z naszej
i sąsiednich
parafii.

Wspólne kolędowanie dla parafian i wspólnot parafialnych
zorganizowane przez POAK 7 stycznia 2013r. po Mszy
św. wieczornej, zwieńczone agapą przygotowaną przez
członków Akcji Katolickiej.

- Nasza świątynia usytuowana jest na obszarze ostatnich walk Powstania
Warszawskiego. POAK czci pamięć ofiar
poprzez kult relikwii bł. ks. Józefa Stanka,
który zginął na tym terenie, a także
poprzez uczestnictwo w Mszach Świętych
w rocznice Powstania.
W dniu 11 listopada, organizujemy Marsz
Świateł w naszej parafii, zapraszając do
współudziału parafian i POAK z sąsiedniej
parafii Świętej Trójcy. Marsz kończy się
Apelem Poległych pod pomnikiem
bł. ks. Józefa Stanka, Pallotyna (foto obok).
- Staramy się zachęcić młodzież do życia według Praw Bożych
i umacniać w wyborze i akceptacji Bożych dróg, przedstawiając życie bł. Joanny Beretta Molla przy jej relikwiach sprowadzonych do naszej świątyni.

Bielanki śpiewają kolędy na spotkaniu
zorganizowanym przez AK w 2013r.

- Uroczyście obchodzimy Święto
Patronalne Akcji Katolickiej w uroczystość Chrystusa Króla.
- Bierzemy udział w sesjach, rekolekcjach zamkniętych
i spotkaniach formacyjnych organizowanych przed DIAK.

